
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului privind abrogarea unor Hotărîri ale 

Guvernului 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului 

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind abrogarea unor Hotărîri ale Guvernului 

a fost elaborat de către Ministerul Justiţiei în colaborare cu Centrul Național 

Anticorupție. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite 

Legislaţia primară din domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, în 

ultimii ani, a suferit mai multe modificări în ceea ce priveşte organizarea 

activităţii Centrului Naţional Anticorupţie şi efectuarea expertizei 

anticorupţie, însă cadrul normativ subordonat legii nu a fost supus expres 

abrogării, rămânînd în continuare în vigoare, fapt ce creează confuzie la 

realizarea uniformă şi armonioasă a prevederilor din domeniu.  

Astfel considerăm necesar: 

I. Abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 1085/2013 privind aprobarea 

structurii şi efectivului-limită ale Centrului Naţional Anticorupţie , or, prin 

aceasta urmărindu-se excluderea dublării normelor existente, deoarece în 

prezent este în vigoare  Hotărîrea Parlamentului nr. 34/2016 privind 

aprobarea structurii şi efectivului-limită ale Centrului Naţional Anticorupţie, 

care vine să pună în aplicare prevederile art.7 alin.(3) al Legii nr. 1104/2002. 

Prin intermediul acestei norme se stabilește  că structura şi efectivul-limită 

ale Centrului, numărul şi reşedinţa subdiviziunilor teritoriale şi raza lor de 

activitate se aprobă de către Parlament la propunerea directoru lui Centrului. 

Hotărîrea Guvernului nr. 1085/2013 a fost adoptată în temeiul unei redacții 

mai vechi a art. 7 alin. (3) din Legea nr.1104/2002, care a fost între timp 

modificată prin Legea nr. 180/2015, fără a fi ajustat  cadrul normativ conex. 

Astfel, această hotărîre rămasă în vigoare, creează o situație de incertitudine, 

privind entitatea publică competentă de aprobare a structurii şi efectivului-

limită ale Centrului. 

II. Abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 977/2006 privind expertiza 

anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, deoarece, în prezent, 

expertiza anticorupție se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei 

de efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte normative și 

Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte 

normative departamentale, aprobate prin Hotărîrea Colegiului, nr.6 din 20 

octombrie 2017. Acestea au fost elaborate în vederea  punerei în aplicare a 



art. 28 alin (9) din Legea nr. 82/2017 și a prevederilor art. 35 alin (2) a  Legii 

nr.100/2017.  

Astfel, este necesar ca Hotărîrea Guvernului nr. 977/2006 privind expertiza 

anticorupţie proiectelor de acte legislative şi normative și Hotărîrea 

Guvernului nr. 1085/2013 privind aprobarea structurii şi efectivului -limită 

ale Centrului Naţional Anticorupţie să fie abrogate expres pentru că creează 

o dublare de reglementare cu referire la același obiect .  

3. Principalele prevederi ale proiectului 

Prezentul proiect propune abrogarea  următoarelor hotărîri: 

1) Hotărîrea Guvernului nr. 977/2006 privind expertiza anticorupţie a 

proiectelor de acte legislative şi normative; 

2) Hotărîrea Guvernului nr. 1085/2013 privind aprobarea structurii şi 

efectivului-limită ale Centrului Naţional Anticorupţie. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

    Implementarea proiectului nu necesită cheltuieli financiare. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

      Adoptarea prezentului proiect de act normativ nu va necesita operarea unor 

modificări în cuprinsul altor acte normative. 

6.Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului privind abrogarea unor Hotărîri 

ale Guvernului, este plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei 

www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa decizională, directoriul 

Proiecte de acte normative remise spre coordonare și pe site-ul Centrului Național 

Anticorupție, la compartimentul Transparența, secțiunea Proiecte elaborate. 
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